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 بررسي هاي ژنتيكي در سرطان پستان

  

 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد. ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا

 

 اهميت سرطان پستان

شيوع اين              شوند.  ست و مردان به ندرت به آن مبتال مي  سطح جهان ا سرطان بانوان در  شايع ترين  ستان  سرطان پ

نفر خانم يك نفر در طول عمر خود دچار سرطان پستان  7سرطان به حدي است كه در برخي كشورهاي غربي از هر 

خواهد شددد. در كشددور عايامان ايران نيا سددرطان پسددتان و راههاي پيشددييري و تشدد يز زودرت آن از اهميت   

 برخوردار است.  فراواني

 سرطان پستان ارثی

پسددتان مشدد ز نشددد  اسددت  با اين حال عوامو منيطي و خنتي ي م تل  را در تاكنون علت دقيق ايجاد سددرطان 

ايجاد اين سرطان دخيو مي دانند. سرطان پستان در بعضي از موارد ارثي است و به دليو اش ال در خن هايي ايجاد        

 ن اسدت خن  مي شدود كه از پدر يا مادر يه فرزندان منتلو شدد  اسدت. در اين حالت  سداير اعضداي خانواد  نيا مم     

شوند.        ستان  سرطان پ شند و در آيند  ي دچار  ضاي خانواد     معيوب را به ارث برد  با در مواردي كه چند نفر از اع

دچار سددرطان پسددتان شددد  اند مم ن اسددت اين سددرطان زمينه ارثي داشددته باشددد و به دليو خنهاي معيوبي ايجاد  

بايد بررسي هاي الزم صورت گيرد. افرادي كه خن     ر اين مواردكه از پدر يا مادر به فرزندان منتلو شد  است.د    شود 

ستان در آيند        سرطان پ ش لي ندارند ولي در معرض ابتال به  معيوب را از پدر يا مادر خود به ارث برد  اند به ظاهر م

ست  به ننوي كه فرد داراي خن معيو        سيار زياد ا ستان در اين افراد ب سرطان پ شند. خطر ابتال به  ب به احتمال مي با

سنين              سبت به سرطان غير ارثي اغلب در  ستان ارثي ن پنجا  تا هشتاد درصد به سرطان مبتال خواهد شد. سرطان پ

 شود.پايين تري ايجاد مي

شد. وجود         شته با سرطان ت مدان و رحم نلش دا سرطان هاي ديير و به ويژ   ست در ايجاد  خن هاي معيوب مم ن ا

 در يك خانواد  قويا خطر سرطان پستان ارثي را مطرح مي كند.توام سرطان پستان و ت مدان 

 مشاوره و آزمایشات ژنتيك

 در بيماران مبتال به سرطان پستان انجام مشاور  خنتي ي در موارد زير صورت دارد:

 يا چند نفر از اعضاي خانواد  به سرطان پستان 2ابتالي  -1

 سال 40در سن كمتر از  ابتالي ي ي از اعضاي خانواد  به سرطان پستان -2

 وجود توام سرطان ت مدان و پستان در يك خانواد  -3

 ابتالي ي ي از افراد مذكر خانواد  به سرطان پستان -4

در اين موارد بايستي با انجام مشاور  خنتي ي خطر ابتالي ساير اعضاي خانواد  را به سرطان پستان تعيين نمود و در        

  ي براي شناسايي خنهاي معيوب استفاد  كرد.صورت لاوم از آزمايش هاي خنتي

 پيشگيري از سرطان پستان ارثی

با انجام آزمايش هاي خنتي ي مي توان افراد به ظاهر سالمي را شناسايي كرد كه ناقو خن معيوب و به احتمال زياد در 

موارد مي توان از روش هاي  آيند  به سرطان پستان مبتال مي شوند. براي پيشييري از ابتال به سرطان پستان در اين 

ستان در فردي كه واجد        سرطان پ ستفاد  از اين روش ها خطر ابتال به  ستفاد  نمود. با ا جراحي يا تركيبات دارويي ا

 خن معيوب است به مياان قابو توجهي كاهش مي يابد.
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